
 

 

s'dfv  /fhkq 

s'dfv ufpFkflnsfåf/f k|sflzt  

v08 !_ ;Nofg, h]i7 @% ut] @)&% ;fn-;+Vof % 

s'dfv ufpFkflnsf ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no  

                                              s0ff{nL k|b]z, g]kfn 

    s'dfv गाऴँ कामयऩालरका (कामयसम्ऩादन) लनमभावरी, २०७% को लनमभ १० को ऴऩलनमभ -&_ फभोजजभ s'dfv 
गाऴँ कामयऩालरकाको फैठक संचारनको रालग मो कामयववलध स्वीकृत u/L tn n]lvP jdf]lhdsf] sfo{ljlw  
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गाऴँ कामयऩालरकाको फैठक संचारन सम्फन्धी कामयववलध - २०७% 

१. प्रस्तावनााः 

s'dfv गाऴँ कामयऩालरका (कामयसम्ऩादन) लनमभावरी, २०७% को लनमभ १० को ऴऩलनमभ -&_ फभोजजभ s'dfv गाऴँ 
कामयऩालरकाको फैठक संचारनको रालग मो कामयववलध स्वीकृत गयी जायी गरयएको छ । 

 

 

२. ऩरयबाषााः 

ववषम वा प्रसङ्गरे  रकको  रथय नरागे भा मस कामयववलधभा, –  



(क) “लनमभावरी” बन्नारे  गाऴँऩालरकाको कामयसम्ऩादन लनमभावरीराळ सम्झन ुऩदयछ। 

(ख) “वडारध्मऺ” बन्नारे  गाऴँऩालरकाको वडा रध्मऺ सम्झन ुऩदयछ । 

(ग) “सदस्म” बन्नारे  गाऴँऩालरकाको वडा सदस्म सम्झन ुऩदयछ। 

(घ) “रध्मऺ” बन्नारे  गाऴँऩालरकाको फैठकको रध्मऺता गने व्मजिराळ सम्झन ुऩदयछ। 

(ङ) “कामयऩालरका” बन्नारे  गाऴँऩालरकाको कामयऩालरका सम्झन ुऩदयछ। 

(च) “वडासलभलत” बन्नारे   गाऴँऩालरकाको वडा सलभलत सम्झन ुऩदयछ। 

३. वडा सलभलतको फैठकाः 

३.१  वडा सलभलतको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्ने  छ । तय भवहनाभा तीन ऩटक बन्दा फढी 
फैठक फसे को बत्ता ऩालने  छैन । 

३.२  वडा सलभलतको फैठकको रध्मऺता वडा रध्मऺरे  गने छ य लनजको रनऩुजस्थलतभा फैठकभा ऴऩजस्थत 
जे ष्ठ सदस्मरे  वडा सलभलतको फैठकको रध्मऺता गनेछ । 

३.३  वडा सलभलतको फैठक वडा रध्मऺको लनदेशनभा वडा सजचवरे  फोराऴने  छ । 

४. फैठक फस्ने  स्थान य सभम 

४.१  वडा सलभलतको फैठक वडा सलभलतको कामायरमभा फस्ने छ । 

४.२  वडा सलभलतको फैठकका रालग सूचना गदाय फैठक फस्ने  लभलत, सभम य स्थान खरुाल ऩठाऴन ुऩने छ 
। 

४.३  मसयी सूचना गदाय फैठक फस्ने  सभम बन्दा तीन ददन रगावै ऴऩरब्ध गयाऴन ुऩनेछ । 

५. छरपरको ववषम 

५.१  वडा सलभलतको फैठक फोराऴँदा सो फैठकभा छरपर गरयने  ववषम स्ऩष्ट रुऩरे  वकटान गयी फैठक 
फस्ने  लभलत बन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा रगावै वडा सजचवरे  सफै सदस्मराळ ऴऩरब्ध गयाऴन ुऩनेछ 
। 

५.२  वडा रध्मऺको लनदेशनभा वडा सजचवरे  वडा सलभलतको फैठकको कामयक्रभ लरजखत रुऩभा तमाय गनेछ 
। प्रस्ताव सम्फन्धी खाका  रनसूुची १ वभोजजभ हनुे छ । 

 

 

६. ऴऩजस्थलत 



६.१  फैठकभा ऴऩजस्थत प्रत्मे क सदस्मरे  ऴऩजस्थत ऩजुस्तकाभा ऱफ्नो नाभ य फजुझने  गयी दस्तखत गनुयऩनेछ 
। 

६.२  वडा सजचवरे  वडा सलभलतको फैठकभा सजचवको रुऩभा ऴऩजस्थत ऩजुस्तकाभा ऴऩजस्थलत जनाळ दस्तखत 
गनुयऩनेछ । 

७. फैठक संचारन प्रवक्रमा 

७.१  फैठकराळ सवु्मवजस्थत गने काभ फैठकको रध्मऺता गने व्मजिको हनुे छ । 

७.२  रध्मऺको ऱसनको सम्भान य ऱदय गनुय वडा सलभलतका प्रत्मे क सदस्मको कतयव्म हनुे छ । 

७.३  फैठकको छरपर ववषमसूचीका ऱधायभा फैठकको रध्मऺता गने व्मजिरे  तोके  फभोजजभ हनुे छ । 

७.४  फैठकको छरपरभा बाग लरने  सदस्मरे  फोल्ने  ऩारो तथा फोल्न ऩाऴने  सभमको रवलध फैठकको 
रध्मऺता गने व्मजिरे  लनधाययण गये  फभोजजभ हनुे छ । 

७.५  एक जना सदस्मरे  फोलरयहे को सभमभा रकको  कुनै सदस्मरे  फीचभा कुया काट्न ुहुँदैन। 

८. लनणयम सम्फन्धी व्मवस्था 

८.१  प्रस्ताव भालथ फोल्ने  क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको रध्मऺता गने व्मजिरे  सो प्रस्ताव लनणयमको रालग 
प्रस्ततु गनेछ । 

८.२  फैठकको लनणयम साभान्मतमा सवयसम्भलतको ऱधायभा हनुे छ । भत ववबाजन हनुे  रवस्थाभा रध्मऺता 
गने व्मजि सवहत तीन जना सदस्मको फहभुतरे  गये को लनणयम फैठकको लनणयम भालनने छ । 

९. लनणयमको रलबरे ख 

९.१  वडा सजचवरे  फैठकभा बएको लनणयमराळ लनणयम ऩजुस्तकाभा रलबरे ख गयी ऴऩजस्थत सदस्मराळ सही 
गयाल याख्नऩुनेछ । 

९.२  फैठकफाट बएको कुनै लनणयमभा जचत्त नफझु्ने  सदस्मरे  लनणयम ऩजुस्तकाभा छोटकयीभा ऱफ्नो पयक 
भत जनाऴन सक्ने छ । 

१०. गाऴँ कामयऩालरकाको फैठक 

१०.१ गाऴँ कामयऩालरकाको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्ने  छ । तय भवहनाभा तीन ऩटक बन्दा 
फढी फैठक फसे को बत्ता ऩालने  छैन । 

 

१०.२ गाऴँ कामयऩालरकाको फैठकको रध्मऺता रध्मऺरे  गनेछ य लनजको रनऩुजस्थलतभा फैठकभा ऴऩाध्मऺरे  
कामयऩालरकाको फैठकको रध्मऺता गनेछ । 

१०.३ गाऴँ कामयऩालरकाको फैठक रध्मऺको लनदेशनभा k|d'v k|zf;sLo रलधकृतरे  फोराऴने  छ । 



११. फैठक फस्ने  स्थान य सभम 

११.१ गाऴँ कामयऩालरकाको फैठक गाऴँ कामयऩालरकाको कामायरमभा फस्ने  छ । 

११.२ गाऴँ कामयऩालरकाको फैठकका रालग सूचना गदाय फैठक फस्ने  लभलत, सभम य स्थान खरुाल ऩठाऴन ुऩने 

छ । 

११.३ मसयी सूचना गदाय फैठक फस्ने  सभम बन्दा तीन ददन रगावै ऴऩरब्ध गयाऴन ुऩने छ। 

१२. छरपरको ववषम 

१२.१ गाऴँ कामयऩालरकाको फैठक फोराऴँदा सो फैठकभा छरपर गरयने  ववषम स्ऩष्ट रुऩरे  वकटान गयी फैठक 
फस्ने  लभलत बन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा रगावै k|d'v k|zf;sLo रलधकृतरे  सफै सदस्मराळ 
ऴऩरब्ध गयाऴनऩुने छ । 

१२.२ रध्मऺको लनदेशनभा k|d'v k|zf;sLo रलधकृतरे  कामयऩालरकाको फैठकको कामयक्रभ लरजखत रुऩभा 
तमाय गने छ । 

१२.३ फैठकभा छरपरका रालग ऩे श गने प्रस्ताव सम्फन्धी रन्म व्मवस्था कामयसम्ऩादन लनमभावरीभा तोवकए 
वभोजजभ हनुे छ । 

१३. ऴऩजस्थलत 

१३.१ फैठकभा ऴऩजस्थत प्रत्मे क सदस्मरे  ऴऩजस्थलत ऩजुस्तकाभा ऱफ्नो नाभ य फजुझने  गयी दस्तखत गनुयऩनेछ 
। 

१३.२ k|d'v k|zf;sLo रलधकृतरे  कामयऩालरकाको फैठकभा सजचवको रुऩभा ऴऩजस्थत बळ ऩजुस्तकाभा 
ऴऩजस्थलत जनाळ दस्तखत गनुयऩनेछ । 

१४. फैठक संचारन प्रवक्रमा 

१४.१ फैठकराळ सवु्मवजस्थत गने काभ फैठकको रध्मऺता गने व्मजिको हनुे छ । 

१४.२ रध्मऺको ऱसनको सम्भान य ऱदय गनुय कामयऩालरकाका प्रत्मे क सदस्मको कतयव्म हनुे छ । 

१४.३ फैठकको छरपर ववषमसूचीका ऱधायभा फैठकको रध्मऺता गने व्मजिरे  तोके  फभोजजभ हनुे छ । 

१४.४ फैठकको छरपरभा बाग लरने  सदस्मरे  फोल्ने  ऩारो तथा फोल्न ऩाऴने  सभमको रवलध फैठकको 
रध्मऺता गने व्मजिरे  लनधाययण गये  फभोजजभ हनुे छ । 

१४.५ एक जना सदस्मरे  फोलरयहे को सभमभा रकको  कुनै सदस्मरे  फीचभा कुया काट्न ुहुँदैन। 

१५. लनणयम सम्फन्धी व्मवस्था 



१५.१ प्रस्ताव भालथ फोल्ने  क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको रध्मऺता गने व्मजिरे  सो प्रस्ताव लनणयमको रालग 
प्रस्ततु गने छ । 

१५.२ फैठकको लनणयम साभान्मतमा सवयसम्भलतको ऱधायभा हनुे छ । भत ववबाजन हनुे  रवस्थाभा रध्मऺता 
गने व्मजि सवहत फहभुत सदस्मको लनणयम फैठकको लनणयम भालनने  छ । 

१५.३ फजे ट, कामयक्रभ, नीलत तथा स्थानीम तहको लनमभावरी फाहे कको ववषमभा १५.२ फभोजजभ लनणयम हनु 
नसके भा व्मजिगत ऴत्तयदावमत्व लनजभालथ यहने  गयी गाऴँ कामयऩालरकाको रध्मऺरे  गये को लनणयम 
रजन्तभ हनुे छ । 

१६. लनणयमको रलबरे ख 

१६.१ k|d'v k|zf;sLo रलधकृतरे  फैठकभा बएको लनणयमराळ लनणयम ऩजुस्तकाभा रलबरे ख गयी ऴऩजस्थत 
सदस्मराळ सही गयाल याख् नऩुनेछ । 

१६.२ फैठकफाट बएको कुनै लनणयमभा जचत्त नफझु्ने  सदस्मरे  लनणयम ऩजुस्तकाभा छोटकयीभा ऱफ्नो पयक भत 
जनाऴन सक्ने छ । 

१७. फाधा रड्काऴ पुकाऴने ाः  

१७.१ मस कामयववलध कामायन्वमनभा कुनै फाधा रड्काऴ ऩये  गाऴँ कामयऩालरकारे  लनणयम गयी पुकाऴन सक्ने छ 
। 

१८. ऩरयभाजयन तथा संशोधनाः 

१८.१ कामयववलधराळ ऱवश्मकता रनसुाय गाऴँ कामयऩालरकारे  ऩरयभाजयन तथा संशोधन गनय सक्ने छ । 

     k|df0fLs/0f ldlt M @)&$.)$.)* 

  

 

 

                                                                 cf1fn] , 

                                                              ljgf]b clwsf/L  

                                                           lg=k|d'v k|zf;lso clws[t  

  



 

 

 

 

 

 

  



रनसूुची – १ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(फुँदा ५.२ सँग सम्फजन्धत) 

s'dfv गाऴँऩालरका 

गाऴँ कामयऩालरकाको कामायरम 

सल्मान जजल्रा, s0ff{nL k|b]z   

 

ववषमाः– ............................................................ । 

प्रस्ताव ऩे श गनय रध्मऺफाट स्वीकृत प्राप्त लभलताः– 

१. ववषमको संजऺप्त वमहोयााः– 

२. प्राप्त ऩयाभशय तथा रन्म सान्दलबयक कुयााः– 

३. प्रस्ताव ऩे श गनुय ऩनायको कायण य सम्फजन्धत शाखाको यामाः– 

४. लनणयम हनु ुऩने व्महोयााः– 

नोटाः प्रस्ताव तमाय गदाय दे हामका कुयाहरुभा ध्मान ददनऩुनेछाः– 

१. “ववषमको संजऺप्त व्महोया” रन्तगयत यहने  ववफयणाः– 

ववषम फस्तकुो ऩषृ्ठबभूीभा मसफाये  ऩवहरे  कुनै लनणयम बएको बए सोको ववफयण, प्रस्ताववत लनणयम कामायन्वमन प्रवक्रमा, 
सभमावलध, कामयऺ े त्र, कामायन्वमन गने लनकाम य राग्ने  ऱलथयक दावमत्व बए सो सभे त ऴल्रे ख गयी कुनै मोजनाको ववषम 
बए सो फाये  छोटकयी ववफयण ऴल्रे ख गने । 

२. “प्राप्त ऩयाभशय तथा रन्म सान्दलबयक कुया” रन्तगयत कामयऩालरका सलभलतहरु य रन्म लनकाम तथा ववशे षऻहरुरे  कुनै 
ऩयाभशय ददएको बए सो सभे त ऴल्रे ख गने।साथै ववषमसँग सम्फजन्धत नक्शा, लडजालन वा जचत्र बए सो सभे त सभावे श 
गने । कानूनी ऩयाभशय लरएको बए प्रलतलरऩी सभे त सभावे श गने । 

३. “प्रस्ताव ऩे श गनुय ऩनायको कायण य सम्फजन्धत शाखाको याम”  रन्तगयत सम्फजन्धत ववषमभा ऱळ ऩये को कदठनाळ य 
सभस्मा, प्रस्ताववत लनणयमको औजचत्म य ऱवश्मकता तथा त्मसफाट ऩनय सक्ने  प्रबाव सभावे श गने । 

४. “लनणयम हनु ुऩने व्महोया” रन्तगयत जनु ववषमभा जे  जस्तो लनणयम हनु प्रस्ताव गरयएको हो सोको स्ऩष्ट व्महोया याख्ने  । 


